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Яшчэ ўчо ра 
ён па мі раў, а сён ня 
вый граў ме даль

У дай джэс це «Звяз ды» збі ра ем са мыя ці ка выя на ві ны 

з Ка рэі і рас каз ва ем пра тое, што за ста ец ца за кад рам 

спа бор ніц тваў.

Ка на дзец Марк Мак мо рыс за-

ва я ваў «брон зу» Алім пі я ды-2018 у 

слоўпстай ле. У са ка ві ку 2017 го да 

пас ля па дзен ня на ад ным з тур ні-

раў спарт смен зла маў са бе скі ві-

цу, ле вую ру ку, не каль кі рэ браў і 

таз, ра за рваў се ля зён ку і па шко-

дзіў лёг кае. Праз дзве га дзі ны ў 

баль ні цы Ван ку ве ра ўра чы з цяж-

кас цю вяр ну лі яго да жыц ця.

Пас ля гэ та га Марк ме сяц пра-

вёў у лож ку. «Яму бы ло ня зруч на ся дзець, ня зруч на ста яць, 

ня зруч на спаць. Ён не мог са ма стой на па ес ці, ру кі прос та не 

фік са ва лі ся ка ля ро та — на столь кі ўсё бы ло зня ве ча на», — 

рас каз ваў фі зі я тэ ра пеўт Дэ м'ен Ма ро ні. Праз 8 ме ся цаў 

пас ля па дзен ня Мак мо рыс вый граў этап Куб ка све ту ў Кі таі. 

«Тое, што зра біў мой ар га нізм, — са праўд нае вар' яц тва. Я 

рых та ваў ся да смер ці. Пас ля та го вы пад ку ні адзін дзень на 

гэ тай зям лі я не пры му як сам са бой зра зу ме лы», — ска заў 

та ды спарт смен.

У Пхёнч ха не Мак мо рыс вый граў дру гую алім пій скую 

«брон зу» за пар. За па ру тыд няў да Гуль няў-2014 ён зла маў 

раб ро, але ўсё роў на стаў трэ цім у Со чы.

Ста ды ён на ме сяц
Га лоў ны ста ды ён Алім пі я ды-2018, дзе ўжо прай шла цы ры-

мо нія ад крыц ця Гуль няў, раз бя руць ад ра зу пас ля за кан чэн ня 

Па ра а лім пі я ды ў са ка ві ку гэ та га го да. На га да ем, арэ на раз-

лі ча на на 35 ты сяч мес цаў і бы ла да бу да ва на толь кі ўво се ні 

2017-га. Пла ну ец ца, што на яе мес цы ў цэнт ры Пхёнч ха на з'я-

вяц ца му зей і ін шыя мес цы для за ба вы. Спа чат ку ар га ні за та ры 

пла на ва лі пра вес ці цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця Алім пій скіх 

гуль няў на вя лі кім ста ды ё не ў ад ным з най блі жэй шых га ра-

доў, але жы ха ры Пхёнч ха на не пад тры ма лі гэ тую ідэю. Та кім 

чы нам, бюд жэт Алім пі я ды-2018 вы рас да 12,4 міль яр да до ла-

раў — гэ та ў паў та ра ра за больш за су му, якую праг на за ваў 

Се ул у 2011-м, ка лі ка рэй ская за яў ка пе ра маг ла.

Ад зна чым, што з алім пій скі мі аб' ек та мі та кія транс фар-

ма цыі ад бы ва юц ца час та, на прык лад, ста ды ён «Фішт» у 

Со чы, на якім пра хо дзі лі цы ры мо ніі ад крыц ця і за крыц ця 

Алім пі я ды-2014, у пер ша па чат ко вым вы гля дзе больш ні ко лі 

не вы ка рыс тоў ваў ся. Да чэм пі я на ту све ту па фут бо ле яго 

рэ кан стру я ва лі, і ра ней шай за ста ла ся толь кі наз ва.

Мек сі ка здзіў ляе
Мек сі кан цы на ўрад 

ці бу дуць здзіў ляць 

ама та раў спор ту сва-

і мі пе ра мо га мі або не-

ча ка ны мі спар тыў ны мі 

вы ні ка мі. Кра і на прад-

стаў ле на ўся го ў трох 

дыс цып лі нах лыж на га 

спор ту — гор ных лы-

жах, лыж ных гон ках 

і фрыс тай ле. Але яе 

прад стаў ні кі вы ра шы лі браць ін шым — кас цю ма мі.

Бе ла ру сы ў чац вёр ты дзень Алім пі я ды
У аў то рак на шы спарт сме ны пры ня лі ўдзел у спа бор ніц твах 

па гор ных лы жах і лыж ных гон ках. Юрый Да ні лач кін вы сту піў у 

гар на лыж най кам бі на цыі, якая ўклю чае ў ся бе хут кас ны спуск і 

сла лам. Бе ла рус прай шоў дыс тан цыю па хут кас ным спус ку на 

лы жах за 1 хв. 22,78 сек., фі ні ша ваў шы 47-м. У сла ла ме гар на-

лыж нік па ка заў час 55,94 і за няў у вы ні ку 34-е мес ца. 

Лыж ні цы Юлія Ціханава, На стас ся Кі ры ла ва, Па лі на Се ра-

но са ва і Ва лян ці на Ка мін ская за вяр шы лі ба раць бу ў спрын це 

кла січ ным сты лем на ста дыі ква лі фі ка цыі. Аляк сандр Во ра наў 

у та кім жа ві дзе пра гра мы даб ра ўся да чвэрць фі на лу.

Сён ня бе ла ру сы пры муць удзел у спа бор ніц твах па бія тло-

не (ін ды ві ду аль ная гон ка ў жан чын) і гар на лыж ным спор це 

(жа но чы сла лам).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ДА 2050-га Ў СВЕ ЦЕ ТРЭ БА СТВА РЫЦЬ 
ДА ДАТ КО ВА 300 МЛН ПРА ЦОЎ НЫХ МЕС ЦАЎ

Пра гэ та за явіў у Ду баі прэ зі-

дэнт Су свет на га бан ка (СБ) Джым 

Ён Кім, вы сту па ю чы на VІ Су свет-

ным ура да вым са мі це, пры све ча-

ным пы тан ням эфек тыў на га дзяр-

жаў на га кі ра ван ня і ўка ра нен ня 

су час ных тэх на ло гій у роз ныя сфе ры жыц ця. У прэ стыж-

ным ме ра пры ем стве пры ма юць удзел больш за 4 ты ся чы 

дэ ле га таў са 140 кра ін. Па сло вах кі раў ні ка СБ, «усе кра і ны 

све ту па він ны быць га то выя кан ку ры ра ваць у эка но мі цы 

бу ду чы ні». «Да 2050 го да 150 млн ча ла век па кі нуць ры нак 

ра бо чай сі лы, а 450 млн увой дуць у яго. Гэ та зна чыць, што 

з'я віц ца раз рыў у 300 млн пра цоў ных мес цаў, якія не аб-

ход на ства раць», — пад крэс ліў Джым Ён Кім. «Пра фе сіі 

бу ду чы ні бу дуць са мы мі роз ны мі, а іна ва цыі бу дуць ру хац-

ца на пе рад», — ад зна чыў ён, ска заў шы ў гэ тай су вя зі пра 

«важ насць ін вес та ван ня ў аду ка цый ную сіс тэ му».

МАЙ НІНГ БІТ КОЙ НАЎ МО ЖА ПРЫ ВЕС ЦІ 
ДА НЕ ДА ХОПУ ЭЛЕКТ РА ЭНЕР ГІІ Ў ІС ЛАН ДЫІ

Май нінг біт кой наў у Іс лан дыі ўвай шоў у ста дыю рос ту, і 

на гэ тую дзей насць ідзе ўсё больш і больш энер га рэ сур саў 

кра і ны, за явіў прад стаў нік мяс цо вай энер ге тыч най кам па ніі 

HS Оrkа. Сёлета спа жы ван не элект рыч нас ці цэнт ра мі май-

нін гу, хут чэй за ўсё, пе ра вы сіць спа жы ван не энер гіі ўся го 

на сель ніц тва, ска заў Ёхан Сно рэ Сі гур берг сан. Па вод ле яго 

слоў, усё больш лю дзей хо чуць зай мац ца гэ тай дзей нас цю. 

«Ка лі ўсе та кія пра ек ты бу дуць рэа лі за ва ны, у нас не хо піць 

элект ра энер гіі», — ска заў ён у ін тэр в'ю ВВС. У Іс лан дыі 

жы вуць уся го ка ля 340 ты сяч ча ла век. Амаль 100 % элект-

ра энер гіі гэ тай кра і ны па сту пае з ад наў ляль ных — час та 

геа тэр ма льных — кры ніц.

ЛЬВЫ Ў ПАЎД НЁ ВАЙ АФ РЫ ЦЫ 
З'Е ЛІ БРА КАНЬ Е РА

Гэ та ад бы ло ся ў ва ко лі цах 

На цы я наль на га пар ку Кру ге-

ра. «Па доб на на тое, што ах-

вя ра зай ма ла ся не за кон ным 

па ля ван нем у са фа ры-пар ку, 

дзе на яго на па лі і ра за рва лі 

львы, — па ве да міў ін фар м-

агенц тву Frаnсе-Рrеssе прэс-сак ра тар па лі цыі Лім па по Мо а тэ 

Нго пэ. — Яны з'е лі яго амаль цал кам, па кі нуў шы толь кі га ла-

ву і яшчэ не ка то рыя фраг мен ты». Па лі цыя яшчэ не ўста на ві ла 

асо бу ах вя ры. По бач з це лам бы лі вы яў ле ныя за ра джа ная 

па ляў ні чая стрэль ба і бо еп ры па сы, па ве да міў на ві на вы паў-

д нё ва а фры кан скі сайт. Да рэ чы, у апош нія га ды ў пра він цыі 

Лім па по па час ці лі ся вы пад кі не за кон на га па ля ван ня на львоў. 

Част кі це ла буй ных ка ці ных ча сам ужы ва юц ца ў тра ды цый-

най ме ды цы не як у Аф ры цы, так і за яе ме жа мі.

ХОЛ ДЫНГ ПРЫ РАС ТАЕ РА СІ ЯЙ
Глы бо кая тэх на ла гіч ная ма дэр ні за цыя вы твор час-
ці ажыц цёў ле на за апош нія га ды ў ЗАТ «Амка дор-
Пінск», яно ўва хо дзіць у хол дынг «АМКА ДОР» і з'яў-
ля ец ца ад ным з вя ду чых вы твор цаў да рож на-бу даў-
ні чай тэх ні кі ў на шай кра і не і СНД. 

Асаб лі васць прад пры ем ства — ма біль насць вы твор час ці, 

якая да зва ляе хут ка ды вер сі фі ка ваць сег мен ты тэх ні кі, якая 

вы пус ка ец ца, а так са ма вя лі кая на менк ла ту ра вы пус ка е-

мых вы ра баў і яе па ста ян нае аб наў лен не. А шмат про філь-

насць да па ма гае ста біль на пра ца ваць на ват пры ча со вым 

зні жэн ні аб' ёмаў про да жу асоб ных ві даў пра дук цыі.

Но выя цэ хі прад пры ем ства, якое на пра ця гу трох га-

доў пе ра ма гае ў кон кур се «Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь на рын ках Ра сій скай Фе дэ ра цыі», ста лі пра цоў-

ным мес цам больш чым 60 кі раў ні коў дыс трыб' ю тар скіх і 

ды лер скіх кам па ній хол дын га «АМКА ДОР», якія пра цу юць 

у су сед няй Ра сіі. З удзе лам стар шы ні са ве та ды рэк та раў 

хол дын га Аляк санд ра Ша ку ці на вы пра ца ва на стра тэ гія 

да лей шай ра бо ты та ва ра пра вод най сет кі пра мыс ло ва га 

гі ган та ў ра сій скіх рэ гі ё нах.

На тэ ры то рыі за во да «Дар маш» лю дзі, ад якіх шмат у 
чым за ле жыць па спя хо васць бе ла рус ка га экс пар ту, па-
зна ё мі лі ся з вы стаў кай шмат лі кіх на ві нак тэх ні кі хол дын га 
«АМКА ДОР», з іх не су мнен ны мі кан ку рэнт ны мі пе ра ва-
га мі. 

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

ГАС ПА ДАР ЖЫЛ ЛЯ ЗА ГІ НУЎ
На па жа ры ў Клец кім ра ё не вы ра та ва ны тры ча ла-
ве кі, яшчэ 11 бы лі эва ку я ва ны.

— Блі жэй да ве ча ра па сту пі ла па ве дам лен не пра за га-
ран не ў шмат ква тэр ным жы лым до ме ў аг ра га рад ку Яна ві-
чы. На мес цы пад раз дзя лен ні ўба чы лі моц нае за дым лен не 
ў жыл лі на дру гім па вер се трох па вяр хо ва га до ма, — рас ка-
за ла афі цый ны прад стаў нік Мінск ага аб лас но га ўпраў-
лен ня МНС Анас та сія ШВАЙ БО ВІЧ. — Тут у па коі знай шлі 
за гі ну ла га гас па да ра 1973 го да на ра джэн ня. Па сло вах 
су се дзяў, муж чы на пра жы ваў адзін.

З вы шэй раз ме шча най ква тэ ры па лес ві цы ра бот ні кі 
МНС вы ра та ва лі жан чы ну 1994 го да на ра джэн ня і яе сы на 
2014 го да на ра джэн ня. З гэ та га ж жыл ля пры да па мо зе 
мас кі вы ве лі па лес віч ных мар шах пен сі я нер ку 1951 го-
да на ра джэн ня. З су сед ніх ква тэр ра та валь ні кі эва ку я ва лі 
11 ча ла век. Пры чы на па жа ру ўста наў лі ва ец ца. Вер сія, якая 
раз гля да ец ца, — не асця рож насць пры ку рэн ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АД АДКАЗНАСЦІ НЕ СЫШОЎ
29-га до вы баб руй ча нін рас пра віў ся з ма ці су жы-

цель кі, а яе са му пры му шаў па ве сіц ца.

У кан цы ве рас ня мі ну ла га го да ма ла ды ча ла век на ве даў ся 

да ма ці сва ёй гра ма дзян скай жон кі, па сва рыў ся з ёй і жорст-

ка збіў яе ру ка мі, на га мі, а так са ма роз ны мі прад ме та мі, што 

бы лі по бач, а по тым за ду шыў. Каб сха ваць сля ды зла чын-

ства, ён на кі нуў на це ла жан чы ны курт ку, а звер ху тле ю чы 

не да ку рак. Але сыс ці ад ад каз нас ці не атры ма ла ся.

— Як вы свет лі ла след ства, аб ві на ва ча ны па ста ян на 

здзе ка ваў ся з жан чы ны і дзвюх яе да чок, не ад на ра зо ва 

вы каз ва ю чы ў іх ад рас па гро зы аб фі зіч най рас пра ве, — 

па ве да мі ла афі цый ны прад стаў нік УСК па Ма гі лёў скай 

воб лас ці Ак са на СА ЛЯ НЮК. — Ад ной чы па гра жаў ад ной 

з да чок ся ке рай, абя ца ю чы яе за біць. А сваю су жы цель ку 

пры му сіў за лез ці на дрэ ва і за су нуць га ла ву ў пад рых та ва-

ную ім пят лю. Па цяр пе лая бы ла ў та кім стрэ са вым ста не, 

што пай шла на са ма губ ства. Але вя роў ка аба рва ла ся і 

жан чы на за ста ла ся жы вая.

Баб руй ча ні ну прад' яў ле на аб ві на ва чан не ў здзяйс нен ні 

зла чын стваў, пра ду гле джа ных ар ты ку ла мі 154, 186 (част-

ка 1), 145 (1), 139 (1),14 (1) і 218 (3) Кры мі наль на га ко дэк са 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У рам ках кры мі наль най спра вы пра-

ве дзе ны дзя сят кі су до вых экс пер тыз, у тым лі ку псі хо ла га-

псі хі ят рыч ная. Вы яў ле на, што аб ві на вач ва ны на псі хіч ныя 

рас строй ствы ў мо мант здзяйс нен ня зла чын ства не па-

ку та ваў, мог у поў най ме ры ўсве дам ляць ха рак тар сва іх 

дзе ян няў і кі ра ваць імі. Кры мі наль ная спра ва вы ву ча на 

пра ку ро рам і на кі ра ва на ў суд. Аб ві на вач ва ны за ста ец ца 

пад вар тай. Мак сі маль нае па ка ран не, якое яму па гра жае, 

пра ду гледж вае да 15 га доў па збаў лен ня во лі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЗДАРЭННЕ НА ЗА ВОД ЗЕ
Не су мя шчаль ныя з жыц цём траў мы 37-га до вая ла ба-

рант ка ААТ «Тор фа бры кет ны за вод Лід скі» атры ма ла 

пры пра вя дзен ні фі зі ка-ме ха ніч ных вы пра ба ван няў 

тры ва лас ці бры ке ту.

Як па ве да мі ла ўпраў лен не След ча га ка мі тэ та па Гро-

дзен скай воб лас ці, уста ноў ле на, што жан чы на, якая атры-

ма ла ця лес ныя па шко джан ні, вы кон ва ла свае аба вяз кі з 

вы ка ры стан нем ме ха ніч най уста ноў кі, якая не ад па вя да ла 

па тра ба ван ням бяс пе кі. Гэ та пры вя ло да та го, што адзен не 

жан чы ны за ча пі ла ся за аб ста ля ван не, яна бы ла траў ма ва-

ная ста лё вым ба ра ба нам. Вост рая стра та кры ві і траў ма-

тыч ны шок пры вя лі да смер ці.

Па фак це па ру шэн ня пра ві лаў ахо вы пра цы, што пры вя-

ло да смер ці ча ла ве ка па не асця рож нас ці, рас па ча та кры мі-

наль ная спра ва. Па да зра ва ным у здзяйс нен ні зла чын ства 

пры зна ны 27-га до вы май стар зме ны бры кет на га цэ ха.

Кан чат ко вая пра ва вая ацэн ка бу дзе да дзе на па вы ні ках 

рас сле да ван ня кры мі наль най спра вы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ АУКЦИОННЫХ 
ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО «СПЕЦАВТОМАТИКА»

Предмет торгов
Начальная 

цена
Размер 
задатка

Лот № 1. Изолированное помещение (инв. № 130/D-
58582) – однокомнатная квартира, пл. 55,2 кв. м, 
расположенная по адресу: Брестская обл., г. Пинск, 
ул. Ровецкая, 8-11 

59 130,68 
рублей

1560,00  
рублей

Условия продажи Без условий

Организатор торгов
Брестский филиал РУП «Институт недвижимости 
и оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

В течение 20 рабочих дней с момента подписания 
протокола о результатах аукциона

Условия оплаты
В соответствии с заключенным договором купли-
продажи

Номер р/с 
для перечисления 

задатка

BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО 
«БПС-Сбербанк» Региональная дирекция № 100 
по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 
10, УНП 201028245, BIC Банка BPSBBY2X

Аукцион состоится 28 февраля 2018 г. в 11.00 по адресу:
г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо предоставить для участия 
в аукционных торгах, можно узнать у организатора аукционных торгов 

по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81, 8 (029) 626-72-52

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10, 329  в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 27 февраля 2018 г. до 17.00

Па ба чыць фут боль ны тра фей
Ку бак све ту ФІ ФА ўчо ра пры быў з Ве ны ў Мінск. Спа-

чат ку ён быў прад стаў ле ны гас цям Па ла ца Не за леж-

нас ці, а за тым вы стаў ле ны ў спар тыў на-за баў ляль-

ным комп лек се Falcon Club. Ва ўра чыс тас ці ў Па ла цы 

ўдзел узя лі Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 

і прад стаў нік ФІ ФА Лу кас Ра хаў. Ся род гас цей бы лі 

юныя бе ла рус кія фут ба ліс ты, трэ не ры, прад стаў ні-

кі фут боль най гра мад скас ці, пе ра мож цы і пры зё ры 

Алім пій скіх гуль няў, спар тыў ныя функ цы я не ры.

Пас ля па мят на га фа та гра фа ван ня га вор ка іш ла ў асноў ным 

аб ста не спраў у бе ла рус кім фут бо ле. Пра сваё ба чан не праб-

лем у гэ тай сфе ры кі раў ні ку дзяр жа вы рас ка заў за слу жа ны трэ-

нер СССР і Бе ла ру сі Эду ард Ма ла фе еў, пас ля ча го Прэ зі дэн там 

бы лі да дзе ны ад па вед ныя да ру чэн ні. Так са ма бе ла рус кі лі дар 

не абы шоў у раз мо ве са спарт сме на мі вы ступ лен не бе ла рус кіх 

ат ле таў у Пхёнч ха не на зі мо вых Алім пій скіх гуль нях.

На за кан чэн не ме ра пры ем ства Лу кас Ра хаў уру чыў Аляк-

санд ру Лу ка шэн ку па мен ша ную ко пію Куб ка. А яго ары гі нал 

з Мін ска му сіць ад пра віц ца ў Са фію.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.


